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Part neuv - Ij vetor

Part fondamental për lë studi dla mecànica clàssica ant la formulassion ëd Newton (ch'a l'é
giusta ciamà "vetorial"). Definission, arpresentassion cartesian-a  e operassion con ij vetor,
adission e sotrassion, prodòt scalar e vetorial. Cobie e Moment. Sistema ëd vetor
echivalent-  I vardoma peui un pòch pì ampressa ij camp vetoriaj , fluss d'un vetor,
gradient , fòrmola ëd Gàuss, divergensa. A la fin i vardoma quaicòs an sle  omografìe
vetoriaj, omotetìe, dilatassion e via fòrt.
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Teorìa dij vetor
An natura, ò méj, ant ij modej fìsch che a arpresento j'event naturàj a-i son

grandësse che a son bin caraterisà e definìe da un nùmer real arferì a n'unità 'd misura.
Coste a peulo esse còse coma na massa, na cària elétrica, na quantità 'd calor, na capacità
elétrica, la resistività elétrica d'un material e via fòrt. Ste grandësse a son dite "grandësse
scalar ".

A-i son peui d'àutre grandësse, com a podrìo esse na velocità, na fòrsa e via fòrt,
che për esse determinà a ciamo sempe un nùmer arferì a n'unità 'd misura, che a peul esse
anterpretà coma na longhëssa, ma 'dcò almanch na diression orientà, e magara na reta
d'assion e/o un pont d'aplicassion. J'entità che a arpresento ste grandësse a l'han proprietà
che a son sens'àutr geométriche e a peulo esse studià ant un sistema d'arferiment cartesian.
A-i é però un diferent algoritm për traté ste grandësse, che a travaja an manera direta su
coste entità e a ven ciamà " càlcol vetorial ". Le grandësse an costion a son ciamà "
grandësse vetoriaj ".

Segment orientà echipolent
I l'oma vist an Geometrìa Analìtica còs a l'é un "segment orientà ". Dàit doi pont A e

B, dont ël prim a l'é considerà "orìgin " e lë scond a l'é considerà "estrem ", un segment AB
che a vada da A a B as dis "segment orientà ". Un segment BA che a l'àbia B com orìgin e A
com estrem a sarà "orientà an sens opòst " al segment AB.

Un segment orientà com i l'oma vist a l'é donca caraterisà da soa orìgin, da soa
diression, da l'orientament dla reta andova 'l segment a stà e da soa longhëssa. I suponoma
che ij segment dont i tratoma a sio nen nuj, e i staroma nen a spessifiché tute le vire che i
tratoma ëd segment orientà.

Doi  segment  as  diso  "echipolent " cand a l'han l'istessa longhëssa, l'istessa
diression e l'istéss orientament. A càmbio donca giusta mach për l'orìgin, e se 'dcò costa a
l'é istessa, antlora a dvento "coincident ".

I notoma che doi segment echipolent a l'han proiession paralele, ortogonaj ò
second na dàita diression, fàite su na stessa riga drita ò righe drite paralele, su n'istéss pian
ò pian paraléj, che a son ancora echipolente fra 'd lor.

Definission ëd vetor
I distinguoma, almanch an manera formal, quat tipo ëd vetor an nòstra teorìa, che

an sostansa a son nen diferent, gavà për quàich caraterìstica ch'i vëddroma.
Vetor lìber :

I consideroma che jë 3  segment echipolent a un dàit segment a sio na precisa
entità geométrica, che a pija j'istesse caraterìstiche 'd longhëssa, diression e orientament.
Costa entità i la ciamoma vetor lìber  opura mach vetor  se a-i é nen perìcol ëd confond-se.
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Doi vetor a saran uguaj se a son uguaj ij segment arpresentativ (a basta na cobia,
ma se a-i na j'é un-a antlora tute a son uguaj).

Ël vetor nul a l'é fàit da tuti ij segment nuj, dont la diression e l' orientament a resto
për fòrsa andeterminà.

Un vetor lìber a peul esse arpresentà da un qualonque dij segment echipolent ch'a
lo realiso (l'arpresentassion gràfica as fà con un segment ant un sistema d'arferiment
butand la ponta 'd na flécia a sò estrem).

Ant le espression ij vetor a son arpresetà ëd sòlit da litre minùscole con na flecia
ansima (pr'esempi a ), ma dal moment che con ij mojen automàtich dë scritura sòn a l'é
nen fàcil, antlora as deuvra 'd sòlit na litra minuscola an corsiv neiret (pr'esempi a ).

I vëddroma peui le caraterìstiche ëd costi vetor, che a son a la bàse 'd tuta la teorìa
dij vetor. As capiss che as trata ëd n'astrassion da 'ndova as arcava un formalism che peui
a ven a taj ëdcò ant le aplicassion pì pràtiche.

Versor :
A l'é nen d'àutr che un vetor con longhëssa unitària e as ìndica con u. As dis versor

an arferiment a n'àutr vetor con l'istessa diression e l'istéss orientament (as dis che a l'é sò
versor) opura a na dàita diression e un dàit orientament. I disoma 'dcò che as costuma
indiché con i  ,  j  ,  k  ij versor ëd j'ass cartesian. Sti versor a l'han longhëssa unitaria,
diression ël relativ ass e vers positiv con l'orientament ëd l'ass midem.

Vetor  aplicà :
I parloma 'd vetor aplicà cand is arferima a un vetor che a l'ha un precis pont

d'aplicassion P, e che donca a l'é arpresenta dal segment echipolent dël vetor lìber che a
l'ha l'orìgin an col pont P. Un vetor lìber a peul esse considerà coma un vetor aplicà ant un
pont qualonque.

Cursor :
As  ës-ciama parèj un vetor che a peul esse considerà coma aplicà a un pont

qualonque ëd na dàita riga drita. Sta riga a ven ciamà "reta d'assion " dël vetor.
Tornand a parlé 'd vetor an general, e donca adéss, pì che d'àutr, ëd vetor lìber, i

disoma che la longëssa d'un vetor a , an valor assolut, as dis "mòdul " dël vetor e as ëscriv
mod a  opura  |a| opura 'ncora con l'istéssa litra nen an neiret (se a-i é nen perìcol ëd
confusion) : mod a a.

Sì i parloma an general ëd "longhëssa", considerand ël vetor coma n'entità
geométrica, ma a l'é ciàir che cand ël vetor midem a arpresenta na grandëssa fìsica, sta
longhëssa, ant na dàita scala, a arpresenta ël valor assolut dla grandëssa.

Un vetor a l'é paralel a na reta ò a un pian se un e donca tuti ij segment che a lo
arpresento a son paraléj a cola reta ò a col pian. Un vetor a l'é normal  a na reta ò a un pian
se ij segment che a lo arpresento a son normaj a cola reta ò a col pian.

Doi vetor a son paraléj se a l'han l'istéssa diression (donca a peulo 'dcò avèj
orientament  contrari).  Doi  vetor  as  diso opòst  se  a  l'han  istesse  longhëssa  e  diression  e
orientament opòst.

L'àngol formà da doi vetor (misurà an radiant e compréis fra 0 e ) a l'é dàit da
l'àngol formà da doe semirete che a seurto da un pont qualonque e che a l'han diression e
orientament dij doi vetor. L'àngol definì parèj a dipend nen da l'órdin dij doi vetor.



Part neuv - Ij Vetor

483

Arpresentassion cartesian-a dij vetor
I consideroma adéss na trien-a positiva d'ass cartesian Oxyz , che an general a peul

esse 'dcò sbiéssa, e i consideroma un vetor a e un qualonque segment AB che  a  lo
arpresenta. Le coordinà dël pont A a saran ),,( 111 zyx  e cole 'd B a saran ),,( 222 zyx .

Le diferense dle coordinà corispondente an valor e segn a definisso le proiession
dël segment AB an sj'ass coordinà.

Donca i l'oma  che ij nùmer 121212 ;; zzZyyYxxX  a corispondo
an manera bi-unìvoca al segment AB e a càmbio nen se as considera n'àutr segment
echipolent a AB. Sti tre nùmer a son donca le component dël vetor arpresentà dal segment
AB e arferì a un sistema d'ass coordinà. Scrive che a  a' a l'é echivalent donca a scrive le
tre ugualianse algébriche ZZYYXX ;: .

Lòn  ch'i  l'oma  dit  a  giustìfica  'l  fàit  che  un  vetor a a peul esse arpresentà da la
diferensa dl'estrem meno l'orìgin : a B  A. Da costa espression as arcava l'àutra : B A
a, che a buta an evidensa 'l vetor coma operator ëd traslassion da A a B.

Da sì anans i suponoma che nòstr sistema d'arferiment cartesian a sia ortogonal. I
disoma antlora che la longhëssa dël segment AB, ò mòdul dël vetor a, l'é dàit da :

222 ZYXa .

I disoma peui che as diso "cossen diretor " d'un vetor ij cossen diretor l, m, n dla reta
che a conten ël vetor. Sti cossen a son proporsionàj a le component dël vetor. I l'oma :

222222222
;;

ZYX

Zn
ZYX

Ym
ZYX

Xl

che a peulo 'dcò esse ant la forma : anZamYalX ;;

Sòn a dis che un vetor unitari (versor) a l'ha sò cossen diretor coma component. I
doma n'àutra definission ëd vetor un pòch pì a la bon-a, arferend-se a figura 1, che an
servirà 'dcò dòp, cand i parleroma d'adission ëd doi vetor.

O

P

P’

xP xP ’

yP

yP ’

zP

zP ’

x

y

z

Figura 1 - Definission ëd vetor
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Un vetor a peul esse definì, an manera astrata, ant n'ëspassi geométrich a n
dimension. Për la Fìsica che i tratoma noi an anteressa lë spassi che i conossoma a tre
dimension, e is limitoma a cost, andova i consideroma un sistema d'arferiment cartesian
positiv ortogonal.

I consideroma 'l pont P, che a l'é definì da soe coordinà cartesian-e xP,  yP,  zP ,  e i
trassoma un segment orientà che a part dl l'orìgin O e a và al pont P. Sto segment a l'ha
tute  le  caraterìstiche  d'un  vetor.  I  podoma  pensé  che,  partend  da  l'orìgin O,  i  rivoma  al
pont P con në spostament che a l'ha un dàit valor (coma distansa), na dàita diression (la
riga drita ch'a passa da O e  da P ),  e  un  dàit  vers  (col  da O vers P e nen l'àutr). Sto
spostament a l'é arpresentà da na flécia che a part da O e a riva a P. Soa longhëssa, ant na
dàita scala, a l'é la distansa, a stà an s'na riga drita che a l'é la diression, e la ponta dla flécia
an P a ìndica 'l vers da O a P.

I disoma che 'l segment OP a l'é un vetor. L'istessa paròla "vetor " a veul dì "quaicòs
che a pòrta "e an cost cas l'idèja a l'é giusta cola 'd porté da O fin-a a P. Sempe arferend-se a
figura 1, i podoma noté che 'dcò 'l segment PP' a l'é un vetor che a dëscriv në spostament
da P a P'. La natura dla grandëssa arpresentà a spessìfica peui se as trata dabon ëd në
spostament. Da na mira geométrica a l'é n'operator che a fà passe da un pont a n'àutr. Da
na mira matematica, se i ciamoma sto vetor con a, i podoma scrive che P  O a , dand a
costa "adission " ël significà che i l'oma vist. Da sì i podoma arcavé l'espression P  O a ,
che a mostra coma 'l vetor a peul esse indicà coma diferensa fra sò estren e soa orìgin.

Sta definission a smija esse pì spessìfica për un vetor aplicà ant un pont, ma 'dcò sì
i podoma dì che, an general, tuti ij vetor echipolent a un dàit vetor a formo n'entità ùnica
cand a peulo esse intèis coma vetor lìber.

Sempe arferense a figura 1 e al vetor OP che i l'oma disegnà, i podoma vëdde che ij
segment 0 xp , 0 yp , 0 zp ,  a son le projession an 's j'ass dë sto vetor,  ant la diression dij
versor  che  i  l'oma  definì  ,  Fra  coste  projession  e  'l  vetor  OP  a-i  é  na  corispondensa  bi-
unìvoca, e 'l vetor midem a peul esse arpresentà da soe component, ognidun-a arferìa a sò
ass. An efét ste component a peulo esse vëddùe coma vetor dàit da sò valor scalar
moltiplicà për ël versor ëd l'ass. I podoma donca scrive:

ppp zkyjxiP 0

Sempe arferendse a l'istéssa figura a l'é ciàir che i podoma indiché 'l vetor  PP'
coma:

pppppp zzkyyjxxiPP .

Operassion con ij vetor
I vardoma adéss com a peulo esse definìe vàire operassion che a peulo esse fàite

con ij vetor. Sòn a mostra com as peul travajé con le grandësse vetoriaj. I tnima sempe sot
man un sistema d'arferiment cartesian ortogonal.

I parloma, an general, ëd vetor nen aplicà, e se e cand a-i na sarà da manca i
preciseroma al moment ëd che tipo 'd vetor as trata.
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Moltiplicassion d'un vetor për un nùmer real
I comensoma a vëdde costa operassion, che an anlìa 'dcò al concét ëd versor.

Moltipliché un vetor a për un nùmer real r  positiv a veul dì trové un vetor a' che a l'ha
l'istessa diression e l'istéss orientament dël vetor a, ma mòdul r  vire pì gròss. Moltipliché
un vetor a për un nùmer real r  negativ a veul dì trové un vetor a' che a l'ha l'istessa
diression e orientament opòst dël vetor a, ma mòdul r  vire pì gròss.

Vis-a-dì che a'  r a vers a r  |a|. Për indiché sòn i l'oma dovrà la definission
ëd versor che i l'oma dàit prima. I definiroma 'l vetor opòst sì sota (cand r  a l'é negativ) ma
la còsa a l'é pitòst antuitiva.

I notoma che se 'l vetor a  a l'é un vetor lìber, sta moltiplicassion a rësguarda tuti ij
segment arpresentativ dël vetor e a produv un vetor a' e donca tuti ij segment echipolent a
cost. Se 'l vetor a a l'é un cursor, ël vetor prodòt a l'é un vetor che a l'ha  la midema reta
d'assion. Se 'ncora, 'l vetor a a l'é aplicà, ël vetor prodòt a l'é aplicà a l'istéss pont.

L'efét  che  'l  vetor  arzultant  a  produv a  l'é  donca "n vire pì gròss ëd col dël vetor ëd
partensa ", qualonque a sia la grandëssa arpresentà.

Sòn a veul ëdcò dì che ògni vetor a peul esse arpresentà da un vetor unitari (vis-a-
dì con mòdul ugual a 1 ) u moltiplicà për un nùmer real r.

I  l'oma  vist  che  sto  vetor  unitari  a  ven  ciamà  "versor ". An sto cas ël nùmer r a
arpresenta 'l mòdul dël vetor : r = |a|. Arsumend i podoma scrive :

k
suuks

skOPk

OP
s
susOP

vv

;

:antloradì-a-vis"spostament"dlënumérichël  valorciamoma  iSe

dël  vetor  versoròunitariël  vetorél'aantlorabutoma  iSe

:  vetorund'mòdulëlpërNotassion;:  vetorunpërNotassion

Ëdcò j'ass cartesian a l'han na diression e un vers, e antlora 'dcò për lor as peulo
definì ëd versor ò vetor unitari, che a vniran motobin a taj. I-j consideroma aplicà ant
l'orìgin,  opura,  'ncora  méj,  nen  aplicà.  Moltiplicà  për  un  valor  numérich  a  dàn  un  vetor
paralel a l'ass che as j'arferisso. Le notassion che 'd sòlit as deuvro, com i l'oma già dit, a
son:

kzjyix versorassl'Për;versorassl'Për;versorassl'Për

I l'oma vist che le projession dël vetor an sj'ass a son soe component. Se i
moltiplicoma ël mòdul d'un vetor për un nùmer real, ëdcò soe projession an sj'ass a ven-o
moltiplicà për col nùmer real, e donca 'dcò soe component a son moltiplicà për col nùmer.
Se i l'oma ppp zkyjxiP 0  e i lo moltiplicoma per ël nùmer real r  i l'avroma:

rzkryjrxirzkyjxirP pppppp0

Division d'un vetor për un nùmer real
Ant ël camp dij nùmer reaj për ògni nùmer a-i é un sò ressìproch che a l'é sò

element invers për la moltiplicassion (element neutr a l'é 1) e mach ël nùmer 0 a l'ha nen
un ressìproch.
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A l'é ciàir, antlora, che divide un vetor për un nùmer real r diferent da zero a veul
giusta dì moltipliché sto vetor për ël nùmer real ( 1/r ). A val tut lòn ch'i l'oma dit sì dzora.

Adission ëd vetor
I suponoma d'avèj n vetor naaa ,, 21 . I pioma un pont qualonque O e i

costruìma, a parte da O la poligonal O A1 A2 ... An , an manera che ij segment O A1 , A1 A2 ,
... ,  An 1 An , orientà ant ël sens da O anans, a arpresento, ant l'órdin, ij vetor n21 a,a,a .
Dovrand la notassion che i l'oma scrivù sì dzora i podoma dì che ij pont sucessiv a peulo
esse dëscrivù da 11 aOA , 212 aAA  e via fòrt. Se i spostoma 'l pont O ant ël pont O'
e arfoma la costrussion dla poligonal, i l'avroma che tuti ij segnent che a marco jë
spostament dij pont O O', A1  A1', ... An  An' a son echipolent e a na ven che 'dcò O An a
l'é echipolent a O'  An'. I ciamoma a sto vetor, che a l'é d'autut definì dai vetor

naaa ,, 21  e i disoma che a a l'é l'adission (ò arzultant) dij vetor naaa ,, 21 .

nn aaaOAa 21

Se i consideroma la riga rota fàita da nòstri vetor e soa projession paralela an s'
n'àutra reta, i l'avroma che la proiession dl'adission a l'é ugual a l'adission dle proiession.
Se is arferìma a na terna d'ass cartesian (a peulo 'dcò esse nen ortogonaj) e se i ciamoma Xi

, Yi , Zi  le proiession dij vetor ai  e con X, Y, Z le proiession dël vetor adission a  i l'avroma
che :

n

i
i

n

i
i

n

i
i ZZYYXX

111
;;

Le component dël vetor adission second tre ass coordinà a son uguaj a l'adission
algébriche dle component dij vetor adend. Sòn a përmt d'estende a l'adission ëd vetor le
proprietà associativa e comutativa.

Se i voroma adissioné doi  vetor nen paraléj, i podoma anmaginéje aplicà a l'istéss
pont O e costruve 'l paralelograma  che a l'ha ij vetor coma lat ch'a seurto da O. L'adission
a l'é la diagonal che a seurt da O.

Se i arpijoma figura 1 e i suponoma che nòstri vetor a arpresento në spostament, i
vëddoma che 'l prim vetor a l'é në spostament da O a P, e lë scond a l'é në spostament da P
a P'. Se i aplicoma 'l prim a un pont an O, cost a passa an P. Ambelessì i aplicoma lë scond
e 'l pont a passa an P'. Adissionand l'assion dij doi vetor ël pont a l'é passa da O a P', pròpi
coma se i l'avèisso aplicà ant ël pont O ël vetor OP' che a l'é l'adission dij doi.

La figura 2 a mostra la manera dël paralelograma për fé st'adission, coma 'dcò la
proprietà comutativa e associativa dl'adission. An figura i soma limitàsse a vetor an doe
dimension, ma l'estension a vetor an tre dimension a l'é imedià.
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Figura 2 - Adission ëd vetor

Com as vëdd ant la prima part ëd figura 2, dal moment che a l'é l'istéssa còsa ël
passé da O a P travers ël pont A opura  travers  ël  pont B, l'adission dij vetor a gòd dla
proprietà comutativa e donca a-i n'a 'nfà nen ëd l'órdin dij vetor che a deuvo esse
adissionà. La sconda part ëd figura 2 a mostra che 'dcò la proprietà associativa a l'é vàlida.
I podoma scrive che :

qmopr
onqnmp

onmr
abbac

;

Tornand a figura 1 i consideroma che për andé da O a P con në spostament total s,
as peul fé prima lë spostament an sl'ass x fin-a al pont xP , peui col an diression dl'ass y fin-
a a la mira dël pont yP e an fin col con la diression dl'ass z fin-a a la mira dël pont zP . Na
còsa dl'istéss tipo as peul dìsse  për lë spostament s' da P a P'. Lë spostament ant la
diression dl'ass x a l'é 'ncora un vetor che a val xP , con diression e vers ëd l'ass x, e l'istéss
as peul dì për j'àutri doi spostament rispét a j'àutri doi ass.

Antlora i podoma scrive :

kzzjyyixxskzjyixs PPPPPPPPP )()()(dcò'e

Adéss i vardoma lòn ch'a val l'adission dij doi vetor :

kzjyix

kzzzjyyyixxxss

PPP

PPPPPPPPP )()()(

Un vetor a peul esse arpresentà coma adission vetorial ëd soe component.
L'adission ëd doi vetor a echival al vetor che a l'ha coma component l'adission dle
component omogénie dij vetor da adissioné. Lòn ch'i l'oma vist sì a arpija e a giustìfica lòn
ch'i l'avìo già vist prima.

Sotrassion ëd vetor
Adéss i definima ël vetor opòst d'un vetor dàit, coma col vetor che a l'ha mòdul e

diression (e eventual pont d'aplicassion) uguaj al vetor ëd partensa, ma vers contrari. Sòn a



Part neuv - Ij Vetor

488

veul dì moltipliché ël vetor ëd partensa për 1, che a l'é 'dcò la manera ëd definì j'element
invers ant l'adission për ij nùmer reaj.

ab

ba

b

b

yb
ya

yb

yy ba

xx bb
xx bb

xa

xxxx baba

y

x

Figura 3 - Sotrassion ëd vetor

Coma notassion, se a  a l'é 'l vetor ëd partensa, a  a l'é 'l vetor opòst. Se a un pont
a ven aplicà l'adission d'un vetor e 'd sò opòst, as vëdd sùbit che 'l pont a bogia nen.

Tute e tre le component , se 'l pont dòp costa adission a l'é sempe l'istéss, a valo
zero e donca cole dlë scond ëspostament a l'han anulà cole dël prim. A j'ero donca istésse
an mòdul e con segn opòst. L'arzultà a l'é 'l vetor nul, che a l'é l'element neutr për
l'adission ëd vetor

As peul ëdcò definì la sotrassion an costa manera: i pensoma d'avèj doi vetor a e
a1 e i sercoma 'l vetor a2 tal ch'a sia a a1 a2 .

Le component dë sto vetor a ventrà ch'a sio X2 = X  X1, Y2 = Y  Y1, Z2 = Z  Z1.
Sto vetor a2 a l'é la diferensa fra a e a1 e peul esse indicà coma a2 a a1 .

Sotrae un vetor b da un vetor a  a veul donca dì gionté al vetor a l'opòst dël vetor
b. L'opòst d'un vetor a l'ha j'istesse component corispondente, an valor assolut, ma cambià
'd segn.

Sòn a veul dì che 'dcò la sotrassion a peul esse fàita për component omogénie. La
diferensa 'd doi vetor a l'é col vetor che a l'ha component uguaj a la diferensa dle
component omogénie ëd minuend e sotraend.

La figura 3, për nen compliché 'l disegn, as arferiss a vetor an doe dimension, ma
sòn a gava nen generalità, e a mostra ij concét dla diferensa. A valo le espression sì sota:
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kbajbaibaba

kbjbibbkajaiaababa

zzyyxx

zyxzyx

)()()(

:antloraese;)(

Prodòt scalar ëd doi vetor
As ës-ciama "prodòt scalar ò prodòt intern " ëd doi vetor, a e b , na grandëssa scalar

(donca pì nen un vetor) che a val ël prodòt dij doi mòduj dij vetor, moltiplicà për ë cossen
ëd l'àngol che ij doi vetor a formo fra 'd lor. As ìndica con la notassion ba . A propòsit ëd
costa notassion, i disoma sùbit che, vist che an America as costuma parèj, adéss a ven
dovrà da tuti për indiché 'l prodòt vetorial. An costa part i la dovroma anvece për ël
prodòt scalar, pròpi com as costumava cand i studiava mi. Sta definission as àplica a vetor
lìber coma a vetor aplicà ant l'istéss pont. As supon che ij vetor a sio nen nuj. I l'oma donca
:

abbaba cosmodmod

Sto prodòt a peul valèj zero se un almanch dij doi vetor a l'é nul, opura se ij doi
vetor a son ortogonaj. La condission d'ortogonalità për doi vetor nen nuj a l'é giusta che sò
prodòt scalar a sia zero.

Se 'l prodòt a l'é positiv antlora l'àngol fra ij doi vetor a l'é aùss, se 'l prodòt a l'é
negativ, antlora l'àngol che a forma a l'é otus. Ël cossen ëd l'àngol a càmbia nen se as
ëscàmbio fra 'd lor ij vetor, (a-i na 'nfà nen da che part l'àngol a ven misurà) e donca për
sto prodòt a val la proprietà comutativa.

Ël cossen ëd l'àngol fra doi vetor nen nuj a l'é dàit, an ass cartesian ortogonaj (e sòn
i lo dimostroma nen), da:

ba

bababa
ab zzyyxx

modmod
cos

Sòn a veul dì che i podoma scrive 'l prodòt scalar travers le component dij vetor e i
otnoma l'espression motobin sempia : zzyyxx babababa . I vëddroma dòp n'àutra
manera 'd rivé a sòn, con n'esempi.

La proprietà associativa a rësguarda nen sto prodòt, dal moment che l'arzultà dël
prodòt midem a l'é pì nen un vetor.

Is arferima adéss a figura 4 për quàich notassion che a peul serve. I vëddoma sùbit
che 'l prodòt a peul esse dàit dal mòdul d'un qualonque dij doi vetor moltiplicà për la
proiession ëd l'àutr an sla diression dël prim. Sta proiession a peul esse an vers contrari al
prim vetor (cossen negativ), e antlora 'l prodòt a l'é negativ. Donca l'arzultà a l'é 'l prodòt
d'un vetor për la component paralela al prim dlë scond. I vëddroma che an Fìsica sòn a
l'ha n'amportant significà, parèj coma a arzulta amportanta la condission d'ortogonalità ëd
doi vetor nen nuj. Com i l'oma dit, sta condission, necessaria e suficenta, a l'é che 'l prodòt
scalar dij doi a sia zero.

I disoma 'ncora che, se m a l'é na grandëssa scalar, a valo le espression :

cos)( bambmabambam
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Is arferima anvece a figura 5 për vardé 'd verifiché la proprietà dëstributiva dël
prodòt scalar rispét a l'adission. Vis-a-dì che : dbdadba )( .

a

ba   cos

a

b

b   cos

opura

cosabcosb.aba

a   cos

a

b

segn  negativ

Figura 4 - Prodòt scalar

bac
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a
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c

b

a

d

r s

t

Figura 5 - Proprietà dëstributiva dël prodòt scalar rispét a l'adission

An efét, da la figura 5 i l'oma :

dbadcdtdsrdsdrdbdadbda

dsrdtdcdba

ctbsar

)()(coscos

)(cos)(

cos;cos;cos

Coma  consegoensa  'd  lòn  ch'i  l'oma  vist  as  deduv  sùbit  che  a  valo  ij  prodòt
notèivoj che i arportoma sì sota :

222

222

22

2

)(2)()()(

)(2)()()(

)()(

1)0(cos

bbaabbbabaaabababa

bbaabbbabaaabababa

babbbabaaababa

aaaaaaa

I podoma gionté che, pì an general, a valo le régole 'd l'àlgebra e che 'l prodòt ëd
doe adission ëd vetor,  che  a  peulo  esse  'dcò moltiplicà  për  ëd costant,  a  deuvra le  sòlite
régole, e i l'avroma che :
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1 111
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I l'oma vist che un vetor a peul esse arpresentà bin travers soe component. Se i
l'oma doi vetor arpresentà coma adission ëd soe component i podoma vëdde còs a socéd a
fé-ne 'l prodòt scalar. Për nen fé le còse tròp complicà is arferima al cas ëd doi vetor
complanar arferì a un sistema d'arferiment definì an sël pian comun (për féla curta, is
limitoma a doe dimension). A l'é peui nen difìcil passé a tre dimension.

I arcordoma che j'ass a son normaj fra 'd lor, coma, natural, le component dij vetor
second le diression x e y.

ibjajbiajbjaibia

jbibjaiabajbibbjaiaa

xyyxyyxx

yxyxyxyx )()(donca;

Ij  prim  doi  termo  a  son  prodòt  scalar  ëd  vetor  paraléj,  dont  l'àngol  a  l'ha  donca
cossen ugual a 1, mentre jë scond doi termo a son prodòt scalar ëd vetor perpendicolar e
donca  con  cossen  ugual  a 0. La consegoensa a l'é che a resta : yyxx bababa ,  com  i
l'avìo già vist.

I aplicoma sòn an figura 6, giusta për fé na verìfica. Da lòn ch'i l'oma vist prima i
l'oma, coma pont ëd partensa : yyxx bababa . Donca:

a

b

y

x

b  sen

a  sen

a  cos

b  cos

Figura 6 - Prodòt scalar për component

)cos()cos()cos(cos

coscos

babasensenba

senbsenababa

Ma  vist  che , antlora i l'oma cosbaba  com i vorìo dimostré. An
conclusion i podoma dì che 'l prodòt scalar ëd doi vetor a echival a l'adission dël prodòt
dle component omònime.
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Prodòt vetorial ëd doi vetor
Doi vetor a e b , che a sia nen nuj e nen paraléj, a peuloproduve 'dcò un "prodòt

vetorial ò prodòt estern" che as ìndica con la notassion ba  (i arcordoma che costa a l'é la
notassion che as dovrava cand i studiavo mi). I continuoma a pensé a vetor lìber, ma për
semplifiché ij dëscors i suponoma 'd consideré doi vetor echipolent che a l'àbio l'orìgin an
comun (coma se a fusso doi vetor aplicà a l'istéss pont).

Figura 7, che i pijoma coma arferiment, a mostra 'dcò che sovens a peul esse 'l
particolar problema che a mostra se e andova ij vetor a son aplicà.

a

b

ba

pian  dij  doi  vetor

y

x

z

y

x

z

a
b

ba

O

O

Figura 7 - Prodòt vetorial

L'arzultà ëd costa operassion a l'é 'ncora un vetor bac  che a l'é definì parèj :

A l'é un vetor dont la longhëssa a l'é dàita da absenba . A val donca coma la
surfassa dël paralelograma che a l'ha ij vetor coma doi lat  con un cò comun.

Soa diression a l'é përpendicolar a tuti doi ij vetor, e donca a l'é përpendicolar al
pian che a conten ij vetor echipolent con orìgin an comun (un qualonque dë sti pian,
tuti paraléj).

Ël vers a l'é tal che l' triedro Oabc a arzulta destr, vis-a-dì che se as osserva 'l
pian ab con ij pé an O e la testa ant ël vers ëd c, as vëdd l'àngol compréis fra 0 e ,
che a ciama na rotassion anti-oraria për passé da a  a  b. Sòn a l'é arpresentà an
figura.

I l'oma vist che 'l pont d'aplicassion, se a-i é, a dipend dal particolar problema.
As peul vëdde sùbit che për sto prodòt la proprietà comutativa a val pì nen. Se

l'órdin dij doi vetor a ven ëscambià, ël vetor arzultà a manten mòdul e diression ma a
cambia vers. Vis-a-dì ch'i l'oma che : abba

Lòn ch'a contibuiss al valor final dël mòdul dël vetor prodòt a l'é la component
përpendicolar  d'un  vetor  rispét  a  l'àutr.   Sòn  a  veul  dì  che  doi  vetor  paraléj  e  nen  nuj  a
l'avran prodòt vetorial ugual a zero. L'anulésse dël prodòt vetorial për doi vetor nen nuj a
l'é condission necessaria e suficenta ëd paralelism.

Se antlora i consideroma na terna d'ass cartesian ortogonaj e ij versor ëd j'ass x, y, z
,  ant l'órdin i, j, k , a ven sùbit da nòstra definission che :
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jkiijkkijjikikjkji ;;;;;

Costa proprietà a vnirà a taj dòp. A venta arcordela ansema a la proprietà che ant
un sistema d'ass cartesian ortogonaj coma col ch'i l'oma vist, ël prodòt scalar ëd doi versor
d'ass diferent a val sempe zero.

I l'oma già vist che la proprietà comutativa a val nen e i disoma che 'dcò la
proprietà associativa a val nen an general. Dàit tre vetor qualonque a, b, c , ëd sòlit i l'oma
che cbacba )()( , gavà për quàich particolar posission dij vetor.

I l'oma peui che se m a l'é un nùmer real, ëdcò për ël prodòt vetorial a val che:

senbambmabambam )(

qualonque a sia 'l segn ëd m .
As dimostra che a val la proprietà distributiva rispét a l'adission, tant për ël prim

coma për lë scond vetor. I foma nen costa dimostrassion, ma i scrivoma che:

cbcacbacabacba )(;)(

La dimostrassion as peul fé considerand le component dij vetor. A sto propòsit i
disoma che (sempe ant un sistema d'ass ortogonaj) se zyx a,a,a  a son le component dël
vetor a e zyx b,b,b  a  son  le  component  dël  vetor b, con i,  j,  k  versor dj'ass, i podoma
scrive che :

zyx

zyx

bbb
aaa
kji

ba

Le component dël vetor prodòt estern a saran, ant l'órdin :

yxyxzxzxzyzyzyx abbacabbacabbac ;;

Prodòt mès-cc ëd tre vetor
Ch'a sio dàit tre vetor a, b, c nen complanar. As ës-ciama "prodòt mès-cc " dij tre

vetor ël prodòt vetorial dij prim doi (che a l'é 'ncora un vetor) moltiplicà con prodòt scalar
con ël ters. Sto prodòt a l'é un nùmer che sì i indicoma con P.  Donca  i  l'avroma  che

cbaP )( . Is arferima a figura 8.
I pijoma un pont qualonque O e i suponoma che a  A  O, b  B  O, c  C  O. I

dimostroma che sto prodòt a echival, an mòdul, al volum dël paralelepìped che a l'ha
coma spìgoj ij tre vetor, portà con l'orìgin an O.

As  peul  vëdde sùbit  che  'l  prim prodòt  vetorial  a  echival  an mòdul  a  la  surfassa
dël paralelograma OADB. An efét se OA a l'é la base dël paralelograma, soa autëssa a sarà
dàita da b  sen , andova  a l'é l'àngol fra a e b.

L'autëssa dël paralelepiped a l'é h, che a l'é nen d'àutr che c  cos , andova  a l'é
l'àngol fra c e 'l prodòt vetorial fra a e b. Antlora i l'avroma :
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volumssaautbasecsenbacba ëcos)(

Second lòn ch'i l'oma vist as peul ëdcò scrive:

bacacbcba )()()(

H

a

b

ba

c
h

O D

C

B

A

Figura 8 - Prodòt mès-cc ëd tre vetor

Sòn a corispond a consideré coma base dël paralelepìped, ant l'órdin ij
paralelograma con ij lat a e b, opura b e c, opura c e a.  A val ëdcò, second lòn ch'i  l'oma
vist, cabcba )()( .

Se doi dij tre vetor a son paraléj ò se tuti e tre a son complanar, antlora 'l prodòt
mès-cc a l'é sens'àutr ugual a zero.

Dobi prodòt vetorial
I faroma nen tute le dimostrassion, che a sarìo pitòst longhe, ma i doma coj arzultà

che a servo për nòstre aplicassion an mecànica. Ël dobi prodòt vetorial ëd tre vetor a, b, c a
ven definì coma

cba )(

As  peul  dimostré  che  sto  prodòt  a  val acbbcacba )()()(  as trata
donca d'un vetor, diferensa 'd doi vetor, che i podrìo ciamé d .

Ël vetor d a venta ch'a sia ortogonal al vetor )( ba  e donca a l'é complanar con ij
doi vetor a e b. Sòn a veul dì che a-i saran doi nùmer m e n taj che a sia

anbmcbad )(

Se i moltiplicoma an manera scalar për c  ij doi member ëd costa espression i
otnoma  che  'l  prim  member  a  và  a  zero  (a  l'é  un  prodòt  mès-cc  con  doi  vetor  paraléj)  e
donca :

cancbm0
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Ma antlora a venta che a esista un nùmer h tal che :

cbhncahm ;

Sostituend i l'avroma ])()[()( acbbcahcba

A sta mira as trata 'd vëdde che l' nùmer h a dipend nen dai vetor e a val sempe 1.
Sòn as dimostra, ma 'l procediment a l'é longh e noiàutri is contentoma 'd pijelo për bon.

Moment d'un vetor - Sistema 'd vetor echivalent
Sta part a l'é motobin amportanta ant la Mecànica e a vnirà arciamà 'dcò dòp. Là i

vëddroma l'aplicassion ëd lòn che ambelessì a ven presentà coma strument teòrich.

Moment d'un vetor aplicà
Se a a l'é un vetor aplicà ant ël pont A, vis-a-dì che a  B  A ,  e O a l'é un pont

assegnà, i definima "moment dël vetor a rispét al pont O " ël prodòt vetorial :

)()( ABOAM

Ël vetor M a peul esse anmaginà coma aplicà ant ël pont O e normal al pian
andividoà da la riga d'assion dël vetor a e dal pont O. Sò vers a l'é col ch'a vëdd ël vetor a
che a va da drita a snistra (vers anti-orari). Is arferima a figura 9.

I l'oma già vist che 'l mòdul dël vetor M  a val |M| = a d, andova d a l'é (A - O)
sen .  A  propòsit  dël  segn  ëd M a venta fé atension che dle vire a smija che quaidun a
assegna 'l segn contrari. Sòn a l'é nen vèra përché an col cas ij vetor a ven-o considerà ant
l'órdin contrari, e al la fin ël segn a l'é sempe col.

As vëdd sùbit che M a l'é diferent da zero se a a l'é diferent da zero e se O a l'é nen
an sla riga d'assion dël vetor a. Se 'l vetor a as ëspòsta arlongh soa riga d'assion, a l'é ciàir
che 'l moment M a càmbia nen, dal moment che a càmbia nen la distansa d.

O

B

A

a

M

d
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Figura 9 - Moment d'un vetor rispét a un pont

Stabilima antlora na terna d'ass cartesian ortogonaj con senter an O. An costa terna
'l pont A ch'a l'àbia coordinà x, y, z e che l'vetor a ch'a l'àbia component zyx a,a,a .
Antlora :

kajaiaakzjyixOA zyx;

Për ël moment M i podoma antlora scrive :

kayaxjaxaziazay

kajaiakzjyix

kMjMiMaOAM

xyzxyz

zyx

zyx

)()()(

)(

O

B

A

a

M

d

r

u

rM

O'

Figura 10 - Moment d'un vetor rispét a n'ass

Se adéss, arferendse a figura 10, i consideroma na riga drita orientà r , che a l'àbia 'l
versor u che an dà diression e orientament positiv, e che a passa për ël pont O ch'i l'oma
considerà prima, i podoma dì che 'l mòdul Mr dla proiession dël moment M an sla riga
drita r  a l'é dàit da :

uaOAM r ])[(

Se peui O' a l'é n'àutr pont dla riga r , e i voroma scrive ël valor dla proiession Mr'
an sla riga r dël moment M' dël vetor a rispét al pont O', për sòn i otnoma :

rr MuaOAuaOOOAuaOAM ])[(])()([])[(

An efét ël prodòt mès-cc uaOO ])[( , che a l'é un dij termo dl'espression, a val
zero dal moment che (O  O' ) e u  a son paraléj. Sòn a veul d' che për tuti ij pont P dla riga
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r ,  la  proiession  dël  moment  dël  vetor a rispét  a P an  sla  riga  midema  a  l'é  costant.  Sta
proiession a ven ciamà "moment scalar " dël vetor a rispét a la riga r .

Moment arzultant d'un sistema 'd vetor
Adéss i consideroma un sistema ëd n vetor naaa ,, 21  aplicà, ant l'órdin, ai pont

n21 A,A,A , e i pijoma torna un pont d'arferiment O.  Ògnidun dij vetor ia  a l'avrà,
rispét a sto pont, un moment iii aOAM )( .

I ciamoma "moment arzultant M " dël sistema dij n vetor, l'adission (ò arzultant)
ëd tuti ij vetor Mi . Vis-a-dì :

i iin aOAMMMM )(11

Ël pont O a ven ciamà "pòlo " ò "senter ëd ridussion dij moment ". Se peui ij vetor a
son tuti aplicà ant l'istéss pont A, antlora i podoma scrive :

ROAaOAaOAM
i ii i )()()(

andova R a l'é l'adission (ò arzultant) dij n vetor. Cost a l'é 'l teorema ëd Warignon.

Variassion dël moment an variand ël senter O
Dàit un vetor a  (B  A) e doi pont O e O', ij doi moment M e M' dël vetor rispét a

sti doi pont a saran, ant l'órdin :

aOAMaOAM )(;)(

ma i l'oma che (A O')  (A - O)  (O - O')  e antlora :

aOOMM )(

Se adéss i pensoma a un sistema ëd n vetor coma prima, për ògni vetor ch'a fà i a
val :

iii aOOMM )(

e adissionand për tuti ij vetor as treuva :

i iaRROOMM andova)(

Adéss i consideroma che se l'arzultant R a val zero, antlora M' M  qualonque a
sia 'l pont O. Se anvece R a l'é diferent da zero, antlora i l'avroma che M' M mach se (O
O') e R a son paraléj. Se però i moltiplicoma an manera scalar l'espression dë sti moment
për R i l'avroma :

RMRROORMRM ])[(

e sòn përchè ]R)OO[(  e R  a son përpendicolar. Donca ël prodòt I M x R a  l'é
invariant rispét al pont che as pija. Sto prodòt I a ven ciamà "invariant ëscalar ".
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Cobia 'd vetor
Se un sistema 'd vetor a l'ha arzultant zero, antlora i l'oma vist che ël moment M a

dipend nen dal senter ëd ridussion O che a ven sernù. An sto cas, se M 0,  ël  sistema a
peul nen esse echivalent a un sol vetor aplicà. Is arferima a figura 11.

a

a

d

a

a

M

Figura 11 - Cobia 'd vetor

Sòn, an particolar, a l'é vèra për doi vetor che a l'àbio l'istéss mòdul e che a l'àbio
orientament opòst su doe lìnie d'assion paralele, com a l'é mostrà an figura. Adissionand le
doe fòrse as oten n'arzultant R  0. Ël moment a càmbia nen arferndlo a un qualonque
pont, e antlora i podoma pensé d'arferilo al pont d'aplicassion dël vetor a.

An sto cas as vëdd sùbit che 'l moment dël vetor a a val zero, mentre 'l moment dël
vetor a a val adM  andova d  a l'é la distansa costanta fra le doe lìnie d'assion, e sto

valor ëd moment a càmbia nen qualonque a sia 'l pont d'arferiment. Sto valor a l'é antlora
pijà coma valor dla cobia. I arpijroma sto dëscors cand i parleroma 'd fòrse.
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Vetor variàbij
Se un vetor v a vària an fonsion d'un paràmeter t  e se sta variassion a l'é definìa

ant un dàit interval da t0 a t1 , an manera che për ògni valor ëd t an cost interval a sia
determinà un valor ëd v an mòdul diression e vers, antlora v a arzulta na fonsion ëd t e i
podoma scrive v v( t ). Ëdcò le component zyx v,v,v   dël vetor, che a son scalar, a saran
fonsion ëd t. A sto vetor e a soe component as aplico ij critéri 'd continuità ch'i l'oma vist
për le fonsion.

Derivà d'un vetor variàbil
Se la fonsion ch'a esprim ël vetor v a l'é contìnua, e a parte da un dàit pont t i

doma n'increment t a nòstra variàbil, ël vetor a passrà da v( t ) a v( t + t ). As peul donca
scrive 'l rapòrt incremental për nòstr vetor :

t
tvttv

t
v )()(

Coma për j'àutre fonsion, i podoma definì la derivà prima dë sto vetor coma lìmit
për t  0 dë sto rapòrt.

t
v

tv
td
vd

t 0
lim)(

Costa, a soa vira, a sarà 'ncora fonsion ëd t, e donca as peulo definì derivà d'órdin
superior, coma për j'àutre fonsion.

Se 'l vetor a l'é dàit da soe component zyx v,v,v , coste a saran sempe fonsion ëd t,
e 'l rapòrt incremental a dventa :

k
t

tvttv
j

t

tvttv
i

t
tvttv

t
v zzyyxx )()()()()()(

Passand al lìmit i l'oma che kvjvivtv zyx)( . Vis-a-dì che le component dla
derivà d'un vetor a son istesse a le derivà dle component.

A valo tute le proprietà dle derivà ch'i l'oma vist a sò temp. La régola për la derivà
d'un prodòt a val tant për ël prodòlt scalar coma për ël prodòt vetorial fasend atension, ant
lë scond cas, a manten-e l'órdin dij vetor.

Derivà d'un pont
A smijansa 'd lòn ch'i l'oma dit për ij vetor, se i suponoma che un pont P a l'àbia na

posission che a l'é fonsion ëd t, i podoma scrive P  P( t ). Le coordinà cartesian-e x, y, z
dël pont a saran ëdcò lor fonsion ëd t.
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Se i  suponoma 'd  dëscrive  'l  pont  con ël  vetor P  O, andova O a l'é l'orìgin dël
sistema d'ass, antlora le coordinà dël pont x( t ), y( t ), z( t ) a saran le component dë sto
vetor.

ktzjtyitxOPktzjtyitxOP )()()(dcò'e)()()(

J'equassion x  x( t ), y  y( t ), z  z( t ) a son le equassion paramétriche dla lìnia l
përcorùa dal pont P. Se donca P( t ) a l'é la posission dël pont P an sla lìnia l për ël valor t
dël paràmeter, P( t t  ) a sarà la posission al valor t t. I podoma torna scrive, coma
prima, nòstr rapòrt incremental e passe al lìmit për t  0, e i otnoma la "derivà dël pont P
rispét a t ". I podoma scrive :

t
P

P
td
Pd

t 0
lim

La diression lìmit dla còrda P a coincid con cola dla tangent a la lìnia, e donca la
diression ël vetor )t(P  a l'é tangent a la lìnia che 'l pont P a dëscriv. Con j'istéss
rasonament ëd prima i podoma conclude che:

k
td
zd

j
td
yd

i
td
xd

td
Pd

Curvadura 'd na lìnia
I  suponoma 'd consideré che la posission d'un pont P che as bogia an s'na lìnia a

sia fonsion dla longhëssa s  dl'arch ëd curva che 'l pont a përcor a parte da un dàit pont,
pijà com orìgin. I vardoma për sòn figura 12.

)s(P
)ss(P

)s(

)ss(
)ss(

s

)s(

)s(

Figura 12 - Versor an P an 's na lìnia

Ël rapòrt incremental për nòstr P a dventa :
s

sPssP
s
P )()(

 e a arpresenta 'l

rapòrt fra la còrda dl'arch e l'arch midem. Se adéss i passoma al lìmit për s  0 , ël prim
member a tend a la derivà dël pont, la diression dla còrda a tend a vnì cola dla tangent e le
longhësse  dl'arch  e  dla  còrda  a  tendo  sempe  'd  pì  a  coincide.  Sòn  a  veul  dì  che
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s
sPssP

s
P

ss

)()(
limlim

00
 a l'é un vetor unitari (versor) tangent a la curva e orientà

ant ël sens dle s ch'a chërso, as ës-ciama "versor dla tangent " e i lo indicoma con
sd
Pd

.

Is arferima adéss a na terna d'ass cartesian ortogonaj con na dàita orìgin O, e le
coordinà dël pont P ch'a sio x, y, x . I l'oma donca kzjyixOP  andova, a soa vira, le
coordinà x, y, z a son fonsion ëd l'arch s. I podoma scrive :

k
sd
zd

j
sd
yd

i
sd
xd

sd
Pd

Coste a son le component dël versor dla tangent,  che a son ëdcò ij  cossen diretor
dla tangent midema. Ël versor  , costant an mòdul ma nen an diression, a l'é a soa vira na
fonsion ëd s, e donca i podoma consideré soa derivà rispét a s, che a sarìa peui la derivà

sconda dël pont P : 2

2

sd
Pd

sd
d

.

Se i vardoma 'l rapòrt incremental
s

sss
s

)()(
 i notoma che as trata d'un

vetor che a stà ant ël pian andividoà dal pont P( s ), da la tangent an P( s ), e da la paralela,
sempe ant ël pont P( s ), a la tangent ant ël pont P( s + s ). Con s  0 sto pian a tend al
pian osculator dla lìnia an P (che a l'é 'l pian che a conten la tangent ant un pont e n'àutr
pont  che,  al  lìmit,  a  tend  a  coincide  con  ël  prim).  Donca  'l  vetor

sd
d

s
sss

ss

)()(
lim

0
 a stà su sto pian.

I tnima peui cont che   a l'é un vetor unitari, e che donca sò quadrà 12 .
Se i derivoma costa espression i l'oma:

02
)( 2

sd
d

sd
d

sd
d

sd
d

   e donca 0
sd

d

Se, com i suponoma, 0
sd

d
, antlora a arzulta che ij doi vetor

sd
d

 e   a  son

përpendicolar fra 'd lor. Ma antlora, se i pijoma un versor unitari n ant la diression normal
a  , ant ël pont P( s ) e an sël pian osculator i l'oma la diression dla " normal prinsipal " a

la lìnia l e i podoma scrive che n
sd

d 1
 andova

1
 a l'é la "curvadura " dla lìnia ant ël

pont P(  s  ) e a  l'é  'l  "ragg ëd curvadura ".  I  l'oma  vist  che

kzjyixn
sd
Pd

sd
d

2

2

 e donca 'l valor ëd  a sarà dàit da :

222

1

zyx



Part neuv - Ij Vetor

502

Pàgina lassà veuida apòsta
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Camp vetoriaj
Se ant lë spassi ò na porsion dë spassi (finìa ò anfinìa) nen frassionà a l'é definìa na

fonsion  che  a  dipend  da  la  posission  e  che  për  ògni  pont  a  l'àbia  un  e  mach  un  valor,  i
podoma dì che ant lë spassi ò la porsion dlë spassi a l'é definì un camp. Se la grandëssa
definìa da la fonsion a l'é në scalar, antlora 'l camp a ven dit "camp ëscalar " H. Definend
na terna d'ass cartesian ortogonaj1 ant lë spassi i podoma dì che 'l camp H a l'é dëscrivù da
l'espression H = f( x, y, z ).

Se anvece la grandëssa a l'é vetorial e sò valor (an mòdul, diression e vers) a
dipend dal pont d'aplicassion P ant lë spassi, second na dàita fonsion v( P ), antlora a ven
definì un "camp vetorial ":

),,()( zyxvPvH

Sempe arferendse a nòstr sistema cartesian, ël vetor che a l'é definì ant ògni pont
an costa manera, a peul esse scomponù an sòe component second j'ass. Coste component a
saran ancora fonsion dla posission P e i l'avroma :

),,(;),,(;),,( zyxvHzyxvHzyxvH zzyyxx

Coste a son le espression ëd tre camp ëscalar, component dël camp vetorial.

Lìnie e tubo 'd fluss
Ant na region dël camp andova 'l vetor v(P) as manten-a diferent da zero, i

ciamoma "lìnia 'd fluss " na lìnia tala che, për ògni sò pont P, la tangent a la lìnia a l'àbia
l'istessa diression dël vetor v(P) an col pont. A costa lìnia as peul assegné un vers, che a l'é
col dij vetor tangent.

Për avèj n'esempi i podoma consideré na porsion dlë spassi ocupà da un flùid an
moviment, tal che na partìcola 'd flùid, che as treuva ant ël pont P, a l'àbia velocità v v( P
). An sto cas ël camp a l'é col dle velocità e le lìnie 'd fluss a son ant ògni pont direte coma
la velocità an col pont. Sòn a përmëtt ëd dé na definission analìtica 'd coste lìnie, e për lòr a
val la posission :

0Pdv

Sòn përchè lë spostament elementar dP  a  càpita  sempe  ant  la  diression  dla
velocità. Dal moment che v e dP a son paraléj, a l'avran le component proporsionaj, e
donca as peul scrive :

zyx v
zd

v
yd

v
xd

1 An efét a-i é nen da manca che j'ass a sio ortogonaj, ma sì i consideroma mach costi.
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I arcordoma che i l'oma soponù che la velocità a sia mai ugual a zero, e che donca
almanch un-a ëd soe component a sia diferenta da zero. I suponoma che costa a sia vx , e
parèj i podoma scrive le doe equassion:

z

y

z

x

v
v

zd
yd

v
v

zd
xd

;

Integrand ste doe equassion as treuvo j'equassion dla lìnia sercà, ant la forma
),,(;),,( 2121 cczkycczhx  con c1 e c2 costant d'integrassion stabilìe da le condission

inissiaj (pr'esempi as peul ciamé che la lìnia a passa për un pont P0).
Se i suponoma d'avèj na lìnia sarà, andrinta a nòstr camp, che a sia nen na lìnia 'd

fluss, i consideroma tute le lìnie 'd fluss che a passp për ij pont ëd costa lìnia sarà. A na
arzulta na surfassa tubolar che a ven ciamà " tubo 'd fluss ".

Camp vetoriaj conservativ
A son ij camp vetoriaj v(  x,  y,  z ) andova a esist na fonsion scalar U( x, y,  z ) tala

che, për qualonque spostament dP  a val la relassion :

UdPdv

andova dU a l'é 'l diferensial total dla fonsion U. Sòn a echival a scrive:

zd
z
U

yd
y

U
xd

x
U

zdvydvxdv zyx

Dal moment che dx, dy, dz  a peulo esse qualonque as veuja, as peul ëdcò scrive, a
parte da costa espression :

z
U

v
y

U
v

x
U

v zyx ;;

La fonsion U  a ven ciamà "Potensial dël camp ".  Ij camp conservativ a son donca
coj che a derivo da un potensial, second lòn ch'i l'oma vist.

Gradient ëd na fonsion scalar
Sòn a veul dì che, ant un camp vetorial conservativ, le component dël vetor ant un

dàit pont a corispondo a le derivà parsiaj dla fonsion potensial an col pont. I podoma
indiché sto fàit con la notassion :

Ugradk
z
U

j
y

U
i

x
U

v

La notassion grad U (gradient dla fonsion U) calcolà ant un pont, a ìndica 'l vetor
dël camp an col pont, scomponù an soe component. L'operator "grad U " as compòrta coma
n'operassion ëd derivassion parsial. Sò mòdul a l'é dàit da:
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Da lòn ch'i l'oma dit a ven che për un camp conservativ a val che
UdPdUgrad  e donca i podoma dì che 'l gradient ëd na fonsion U dij pont d'un camp a

l'é un vetor che, moltiplicà an manera scalar për në spostament dP qualonque a dà 'l
diferensial dU dla fonsion relativ a col ëspostament.

Se i pijoma lë spostament tangent a na dàita lìnia che a passa për P, e disoma t ël

versor tangent a costa lìnia an P. vis-a-dì:
sd
Pdt  e i consideroma che i podoma scrive:

sd
Ud

sd
Pd

Pd
Ud

t
Pd
Ud , antlora i l'oma che : t

Pd
Ud

tUgrad .

Proprietà dël gradient
L'operator "gradient" as compòrta coma n'operator ëd derivassion parsial, e donca

a l'ha proprietà che a smijo da davzin a cole dle derivà parsiaj. An particolar i l'oma che:
Se C a l'é na costant e U, U1, U2, a son fonsion scalar, antlora:

0Cgrad    ; UgradCUCgrad    ; 2121 UgradUgradUUgrad

I consideroma na fonsion F(p, q,  r) ëd trè parameter p, q,  r,  che a sio a soa vira
fonsion dij pont P dël camp. Antlora a val la relassion:

rgrad
r
F

qgrad
q
F

pgrad
p
F

Fgrad

an efét i l'oma che rd
r
F

qd
q
F

pd
p
F

Fd ,  ma  i  l'oma  'dcò,  për  nòstre

definission

parèjfòrt viae;; PdpgradpdPdFgradFd

e donca i podoma 'dcò scrive che:

Pdrgrad
r
F

Pdqgrad
q
F

Pdpgrad
p
F

PdFgrad

vis-a-dì : Pdrgrad
r
F

qgrad
q
F

pgrad
p
F

PdFgrad

ma dal moment che dP a l'é d'autut arbitrari, sòn a dis che:

rgrad
r
F

qgrad
q
F

pgrad
p
F

Fgrad com i vorìo dimostré.

222

z
U

y
U

x
UUgrad
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Se peui la fonsion F a dipend mach da un paràmeter sol, disomlo u, che a soa vira

a dipend da le coordinà dël pont P, antlora i l'oma che ugrad
u
F

Fgrad .

Se i butoma ch'a sia udufF )(      i l'oma 'dcò che

ugradufudufgrad )()(

Se i pijoma, ant l'órdin, F  u v  e peui F  u / v , a ven che a valo 'dcò le relassion,
che as deduvo da lòn ch'i l'oma vist ( i stoma pì nen a marché 'l segbn ëd vetor su grad):

2;)(
v

vgraduugradv
v
ugradvgraduugradvvugrad

Se, coma paràmeter p, q, r,  i pijoma le coordinà cartesian-e x, y, z  dël pont P, i
trovoma 'ncora che :

zgrad
z
F

ygrad
y

F
xgrad

x
F

Fgrad

ma se i, j, k  a son ij versor dij tre ass coordinà, i l'oma vist che

k
z
F

j
y

F
i

x
F

Fgrad

e donca a ven che : kzgradjygradixgrad ;;

Pì an general i podoma consideré la fonsion f(x, y, z) = cost , che a arpresenta na
surfassa ant lë spassi. Se i consideroma la costant com un paràmeter, nòstra fonsion a
arpresenta na famija 'd surfasse, un-a për ògni valor dla costant. Ël grad f , calcolà ant
un pont P d'un-a dle surfasse, a l'é normal a la surfassa midema e dirét vers le f  ch'a
chërso. An efét, për qualonque spostament dP che a sia tangent a la surfassa f  cost ,
a sarà df  0,  e  donca 0Pdfgrad ,  e  sòn  a  dis  che  ij  doi  vetor  a  son  ortogonaj.  I
l'oma peui che a val sempe la relassion fdPdfgrad  che a dis che se f a càmbia, ël
gradient a l'é dirét vers le f ch'a chërso.

Se, ant un camp conservativ, U a l'é 'l potensial dël camp, le surfasse U(x, y, z)
cost as ës-ciamo "surfasse echipotensiaj " opura 'dcò "surfasse 'd livél ". Ant ël
camp, për ògni pont  P0(x0, y0, z0)  a-i passa un-a e mach un-a surfassa echipotensial,
e costa surfassa a l'ha coma equassion U(x0, y0, z0). Dàit un pont qualonque, ël vetor
dël camp an col pont a l'é grad U, che a l'é përpendicolar a la surfassa echipotensial.
A arzulta donca che le lìnie dël camp a tajo an manera përpendicolar le surfasse
echipotensiaj.

Fluss d'un vetor travers na surfassa
I suponoma për un moment che un camp vetorial a sia cosatant an tuti ij pont ëd

na  dàita  porsion  dë  spassi,  e  che  sto  camp  a  sia  col  dël  vetor  velocità  d'un  flùid  an
moviment (l'esempi a serv a esse pì ciàir, ma 'l dëscors a l'é sempe general).
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Ògni partìcola dël flùid a përcor, ant l'unità 'd temp, na distansa d  dàita da d
mod (v), drita e ant la diression dla velocità. I consideroma antlora na surfassa pian-a  che
a sia nen paralela al vetor v  e che n a sia l'versor dla diression ëd soa normal. Is arferima a
figura 13.

v

n

Figura 13 - Fluss d'un vetor travers na surfassa

Ël flùid che ant un second (ant l'unità 'd temp) a traversa la surfassa, a ampiniss un
cilinder, arpresentà an figura, che a l'ha un volum dàit da :

nv

che a l'é ugual a la surfassa moltiplicà për la component dël vetor nv  normal a la surfassa
opura, che a l'é l'istéss, al vetor për la proiession normal al vetor, dla surfassa. Sta quantità
as ës-ciama " Fluss  dël vetor v travers la surfassa ". A l'é natural che a dipend nen da la
natura dël vetor.

Ant l'istessa manera i podoma definì ël fluss infinitésim d   travers na surfassa
elementar d  coma:

dvdnvd n

Se adéss i consideroma che d  a sia n'element ëd na surfassa qualonque  e che n
a sia la normal a st'element ëd surfassa e che donca a peussa cambié da pont a pont, a ven
fàcil generalisé 'l concét ëd fluss dël vetor v travers na surfassa  coma :

dnv

Se i vardoma col ch'a l'é 'l segn ëd cost fluss, i capima che sòn a dipend da che vers
i pijoma coma positiv për la diression n. Për na surfassa sarà as pija 'd sòlit coma positiva
la diression vers l'anfòra e coma negativa la diression vers l'anrdinta dla surfassa.

Fòrmula ëd Gàuss
Sì i doma mach, sensa dimostrassion, na fòrmula matemàtica 'd conversion fra doi

tipo d'integraj, che an serv për continué nòstr dëscors.
Se U( x, y,  z )  a l'é na fonsion contìnua e finìa, ant un camp S dle variàbij x, y, z,

sarà ant na surfassa  qualonque, se për ògni element ëd la surfassa i consideroma 'l versor
n dla normal e soe component second j'ass che a sio ant l'órdin (cossen diretor dla
normal a la surfassa an col pont), as dimostra che
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SSS

S

dUSd
z
U

;dUSd
y

U
;dUSd

x
U

dnUSdUgrad

scalarequassionj'acorispondache

Costa a l'é la fòrmula 'd Gàuss.

Divergensa
I consideroma adéss un camp vetorial v(x, y, z) e na surfassa sarà  che a conten-a

na porsion dlë spassi S dël camp. Për ògni element ëd surfassa i consideroma 'l versor dla
normal n e  soe  component  second  j'ass  d'arferiment,  e  a  sio  ant  l'órdin (cossen
diretor dla normal a la surfassa an col pont). I pijoma coma vers positiv col vers l'anfòra
dla surfassa.

Ël fluss travers la surfassa a l'é dàit, com i l'oma vist, da :

dvvvdnv zyx )(

Ma da la fòrmula 'd Gàuss a arzulta che :

Sd
z

v
dvSd

y

v
dvSd

x
v

dv
S

z
z

S

y
y

S

x
x ;;

e donca i podoma scrive che :

S

zyx Sd
z

v

y

v

x
v

dnv

As peul anterpreté sòn disend che 'l fluss travers na surfassa sarà a arsèiv, da ògni
element ëd volum dS drinta a la surfassa un contribù :

Sd
z
v

y
v

x
v zyx

coma se l'element a "produvèissa " cola quantità 'd fluss. L'espression

z
v

y
v

x
v

vdiv zyx

a ven ciamà "divergensa " dël vetor v.
An costa manera i podoma dì che :
Ël fluss dël camp d'un vetor v  travers na surfassa sarà a l'é ugual a l'integral dla

divergensa dël vetor v, estèis a tut ël camp contnù ant la surfassa midema.
Cost a l'é 'l teorema dla divergensa, arpresentà da la relassion
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S

Sdvdivdnv

As peul peui dimostré fàcil che la divergensa definìa parèj a dipend nen dal
particolar sistema d'arferiment dovrà.

La divergensa d'un vetor a l'é na fonsion scalar dij pont dël camp dël vetor, e
donca as trata ëd n'operator che, aplicà a un camp vetorial, a lo trasforma ant un camp
scalar.

Proprietà dla divergensa
A parte da la definission ëd divergensa, as peul sùbit vëdde che (i doma nen le

dimostrassion, sempe tnisend present nòstr but):
La divergensa dl'adission ëd pì vetor a l'é ugual a l'adission dle divergense dij

vetor midem, vis-a-dì che : 321321 )( vdivvdivvdivvvvdiv

Se C a l'é na costant, antlora : vdivCvCdiv )(  e. an particolar, vdivvdiv )(

Se U a l'é na fonsion scalar e v  a l'é un vetor, a val sempe che :

vUgradvdivUvUdiv

Se v a dipend da un dàit nùmer ëd paràmeter u1, u2, ... , un  e costi parameter a
dipendo da le coordinà x, y, z  dël pont P, antlora :

n
n

ugrad
u
v

ugrad
u
v

ugrad
u
v

vdiv 2
2

1
1

Su sto sogét i giontoma nèn d'àutr, e i-j tornroma ansima mach se, pì anans, a-i na
sarà da manca.

Ij camp solenoidaj
Un camp vetorial a ven ciamà " solenoidal " se ant ògni pont la divergensa dël

vetor v a val zero. Sòn a dis ëdcò che a val zero 'l fluss travers qualonque surfassa sarà ant
ël camp. I l'avroma donca che :

S

Sdvdiv 0

St'integral a val zero qualonque a sia la surfassa sarà S e për tant che a dventa cita
antorna a qualonque pont P.

Coma consegoensa, se i consideroma un tubo 'd fluss com i l'oma definilo prima, i
podoma dì che 'l fluss che, ant l'istéss sens, a traversa le diferente session dë sto tubo a l'é
costant. Is arferima a figura 14.
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t

2

1

v

n

n

n

Figura 14 - Tubo con fluss costant ant le diferente session

I podoma ciamé t  la surfassa dël tubo 'd fluss compréisa fra le doe session 1 e 2.
Se 'l camp a l'é solenoidal i l'avroma che :

0
21 t

dnv

andova i suponoma, coma sempe, che 'l versor normal n a sia orientà vers l'anfòra. A l'é
ciàir che la part dl'integral arferìa a la surfassa tubolar a val zero, dal moment che sì la
normal n e 'l vetor v a son ortogonaj.L'adission dij fluss che a seurto da 1 e 2 a venta che
a sia zero, e donca sti doi fluss a saran uguaj an valor assolut e contrari coma segn. Sòn a
veul dì che 'l fluss ch'a ìntra da un-a dle surfasse a l'é l'istéss ëd col ch'a seurt da l'àutra.

Sòn a val qualonque a sia la natura dël vetor v,  beleché, an manera antuitiva, sòn
a sia pì ciàir se i suponoma che 'l vetor a arpresenta 'l moviment d'un flùid. an sto cas i
podoma dì che lòn ch'a intra da na session a seurt da l'àutra.

Se  a l'é na session qualonque dël tubo 'd fluss considerà, lòn ch'i l'oma dit fin-a sì
an përmëtt dë scrive che :

tdnv cos

sta costant a ven ciamà "costant dël tubo ".
Se i consideroma un tubo elementar e na soa session genérica d ,   pijà  normal  a

l'ass dël tubo, i disoma che 'l fluss dël vetor v travers costa surfassa a sarà dnv ,
andova i podoma consideré 'l vetor v costant an tuti ij pont ëd d (a meno d'anfinitésim
d'órdin  superior).  An  qualonque  session  dë  sto  tubo,  'l  fluss  (la  costant  dël  tubo)  a  sarà
positiv ò negativ a seconda dël vers che i pijoma për la normal, e a podrà mach esse zero
se 'l vetor a l'é zero.

Un tubo 'd fluss qualonque a peul avèj na costant ch'a val zero mach se a l'é
l'ansema 'd tubo con costant positiva e costant negativa.

Da sòn a ven sùbit che ant un camp solenoidal un tubo 'd fluss a peul nen finì ant
un pont dël camp. An efét, se un tubo 'd fluss a convergèissa ant un pont O dël camp, an
sto pont a rivrìo tuti ij tubo elementar che as peulo arcavé an sto tubo, e donca vàire lìnie
'd fluss. An sto pont diression e vers dël vetor a sarìo andeterminà e donca a ventrìa che a
fussa v 0. Ma an quaidun dij tubo elementar a venta che a sia v  0, dësnò a-i sarìa nen ël
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camp, e për cost tubo 'l fluss, che a l'é nen zero, a venta che a sia costantëdcò ant ël pont O,
cosa che a corispond nen a nòstre ipòtesi.

Le possibilità a son donca che un tubo 'd fluss ant un camp solenoidal ò a part dal
contorn dël camp e a riva al contorn dël camp, ò a va a l'anfinì se 'l camp a l'é nen limità,
opura as sara su chièl midem a anél.

I consideroma 'ncora na proprietà ëd costi camp, e për sòn is arferima a figura 15.

lìnia sarà s

surfassa 1

surfassa 2

Figura 15 - Proprietà dij camp solenoidaj

I pijoma ant ël camp na lìnia sarà s e i consideroma tute le surfasse che a l'ha costa
lìnia coma contorn. An figura i l'oma arpresentà le doe surfasse 1 e 2.

Se 'l camp a l'é solenoidal, ël fluss travers la surfassa 1 a sarà l'istéss che a traversa
la surfassa 2, dal moment che an tut ël volum sarà fra le doe surfasse la divergensa a l'é
zero e donca 'l fluss total che a seurt fòra travers a sarà zero (considerand le normaj
esterne).  Ël fluss che a intra da  a sarà l'istéss ëd col che a seurt da .

Al contrari i podoma dì che se ij doi fluss a son istéss, la divergensa ant ël volum
intern a l'é 0.

Sircuitassion e Rotor d'un vetor
Vardoma adéss un camp vetorial qualonque, con na trien-a d'ass d'arferiment O(x

y z). I suponoma che vx , vy , vz a sio le component dël vetor v(P) ant un pont P, e che coste
a sio contìnue e derivàbij an tut ël camp.

Com i l'oma fàit prima, i consideroma adéss na surfassa  ant ël camp, ch'a sia
limità da un contorn sarà s.  I  pijoma  peui  na  fàcia  'd  costa  surfassa  e  da  sta  fàcia  i
consideroma la normal n, che a l'avrà coma component ij cossen diretor .  Is arferima
a figura 16.

I pensoma adéss a un pont che a cora an sël contorn s an manera che, stand an sla
surfassa da la part dël versor n davzin a la curva, as vëdda 'l pont viré an sens anti-orari.

Sensa fé tuta la dimostrassion, i disoma che a val la relassion

d
y

v
x

v

x

v

z
v

z

v

y

v
Pdv xyzxyz

s
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n

n0
P

x

z

yO

Figura 16 - Sircuitassion d'un vetor

Cost a l'é 'l teorema dë Stokes. L'integral al prim member, che a l'é estèis a la lìnia s
sarà, a ven ciamà "sircuitassion dël vetor v ", Se i ciamoma t  dP /  ds  ël vetor unitari
tangent a la lìnia s, i podoma scrive che 'l prim member a echival a l'integral

s

sdtv e

donca la sircuitassion d'un vetor v arlong na linia sarà a val l'integral arlong la lìnia dla
component tangensial dël vetor.

Com i l'oma dit i stoma nen a dimostré sto teorema, ma i portoma nòstra atension
an slë scond member dl'espression dël teorema midem.

Se i arpijoma 'l teorema dë Stokes relativ al vetor v, i podoma vëdde che, se i
consideroma un vetor w che a l'àbia coma component :

y
v

x

v
w

x

v

z
v

w
z

v

y

v
w xy

z
zx

y
yz

x ;;

i notoma che 'l teorema a peul esse scrit ant la forma :

s

dnwPdv

Costa formulassion a dis che la sircuitassion dël vetor v arlongh na lìnia sarà s a l'é
ugual al fluss dël vetor w travers na surfassa qualonque che a l'àbia la lìnia s coma
contorn.

Ël vetor w  a ven ciamà "rotor dël vetor v ", che a ven indicà con la notassion "rot
v". Donca w  rot v. Ma vardoma coma sòn a peul porté a n'àutra definission anteressanta,
partend da nòstr camp vetorial.

Ant ël camp dël vetor v i pijoma un retangolin elementar, partend da un pont P,
dont ij lat (uguaj e paraléj a doi a doi) a sio dP e P, coma mostrà an figura 17, andova dP e
P a son doi spostament elementar che sì a son disegnà normaj, ma che a podrìo esse

qualonque (ël retangolin a podrìa 'dcò esse un cit paralelograma), che i consideroma
andipendent, e che a pòrto 'l pont P ant ël pont P'. A sto retangolin, che indicoma con P P1
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P'  P2 dont ël perìmeter p noi  i  consideroma coma nòstra  lìnia  sarà,   i  podoma apliché 'l
teorema dë Strokes che i l'oma vist prima.

I pijoma. për ël valor ëd v,  col  inissial  d'ògni  lat,  tnisend cont  che  se  'l  lat  a  ven
përcorù an sens invers, antlora 'l prodòt a càmbia segn.

P

dP

P2 P'

P1P

Figura 17 - Sircuitassion për un retangolin elementar

I l'avroma che:

dPPvPvPPvPv
PPvdPPvPPvdPPv

PPPvPPPvPPPvPPPvPdv
p

)()()()(
)()()()(

)()()'()()'()()()(

21

21

222111

Ma i l'oma che vPvPvvdPvPv )()(;)()( 21  e donca i podoma scrive che

p

dPvPvddPv

La surfassa 'd nòstr retangolin a val d  dv v e se n a l'é 'l versor dla normal, i
l'oma che ndPdP . La fòrmula dël teorema dë Stokes, che si i arportoma aplicà a
mach n'element ëd surfassa, a l'é :

p
dnvrotPdv , calcolà për nòstr retangolin a

dventa:

PdPvrotdPvPvd

A sta mira i podoma 'dcò consideré l'operator
dP
vd , derivà dël vetor v rispét al pont

P aplicà a snistra djë spostament e scrive che scrive che vP
dP
vdvddP

dP
vd ; .   A-i  na

ven che:

PdPvrotdPP
dP
vdPdP

dP
vd

Sta relassion a l'é linear e omogénia rispét a jë spostament dP e P, che a peulo esse
sostituì da doi àutri vetor che i podoma ciamé a e b, e i podoma scrive che :

bavrotab
dP
vdba

dP
vd
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andova la notassion a
dP
vd

 a  ìndica  la  derivà  'd v ant la diression dël vetor a,  mentre  la

notassion b
dP
vd

 a ìndica la derivà 'd v ant la diression dël vetor b.

L'ùltim pass da fé a l'é col ëd consideré spostament second ij versor ëd j'ass (le tre
combinassion ëd cobie) e parèj as treuvo le tre component dël vetor rot v.

Sensa fé tuti ij passagi i disoma che as treuva:

y
v

x

v
kvrot

x

v

z
v

jvrot
z

v

y

v
ivrot xyzxyz ;;

Proprietà dël rotor
I  arportoma  giusta  un-a  'd  coste  proprietà,  che  an  nòstr  but  a  dovrìa  basté.  As

capiss che se pì anans i l'avroma da manca 'd quaicòs ëd pì i lo giontroma ambelelà.
Se 'l camp dël vetor v a l'é un camp conservativ, vis-a-dì che se i l'oma che v  grad

U, andova U(x, y, z) a l'é la sòlita fonsion scalar ch'i l'oma vist, antlora i l'oma sempe che :

0Ugradrotvrot

An efét, da lòn ch'i loma vist prima, e considerand ij sòlit spostament arbitrari dP e
P, i podoma scrive:

0)()(
)()(

)()()(

dUUd
dPUgradPUgradd
dPUgradPUgraddPdPUgradrot

e dal moment che dP e P a son arbitrari, son a veul dì che a venta ch'a sia
0Ugradrotvrot .

Ant un camp conservativ, donca, ël rotor dël vetor a l'é sempe zero, e sòn a veul dì
che 'dcò 'l fluss ëd cost vetor travers na surfassa qualonque a l'é sempe zero. Coma
consegoensa, la sircuitassion dël vetor dël camp arlongh qualonqhe lìnia sarà a val zero.

Costa a l'é n'amportanta proprietà dij camp conservativ che i vëddroma torna pì
ant l'ancreus parland ëd Fìsica Sperimental.
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Omografìe vetoriaj
I vardoma 'ncora pitòst ampressa cost'ùltima part dle Nòte an sla Matemàtica. As

trata ëd n'utiss che a peul serv-ne, an particolar, parland ëd còrp deformàbij e 'd flùid.

Trasformassion linear ant ël pian
I pijoma doi vetor a1 e a2 ant ël pian e i suponoma che a sio andipendent an

manera linear, e donca che a sio nen paraléj, an manera che l'un a peussa nen esse esprimù
coma mùltipl ëd l'àutr. I podoma peui supon-e che a l'àbio l'istessa orìgin. Për doi vetor
parèj a l'é nen possìbil trové doi nùmer m1 e m2 taj che as peussa scrive che

02211 amam .
Se an sël pian i consideroma n'àutr  vetor qualonque v, cost a peul esse scomponù

second le diression ëd a1 e a2 , e donca a esisto doi nùmer v1 e v2 taj  che  a  sia
2211 avavv . Sta cobia 'd nùmer, peui, a l'é ùnica. An efét, se a-i na fussa n'àutra w1 e w2

an manera che a fussa 2211 awawv , a bastrìa sotrae member a member le doe
espression e as trovrìa che 222111 )()(0 awvawv  e sòn a l'é nen possibil për nòstra
ipòtesi 'd partensa, a meno che a sia nen 2211 e wvwv . I podoma dì che v1 e v2 a son
le component ëd v ant ël sistema d'arferiment (a1 , a2).

Adéss i podoma consideré n'àutra cobia 'd vetor u1 e u2 ant l'istéss pian, ëdcò lor
andipendent an manera linear. Costi a fan n'àutr sistema d'arferiment. I podoma consideré
le component ëd costi doi vetor ant ël prim sistema opura, al contrari, le component ëd a1

e a2 ant lë scond sistema d'arferiment. I podoma antlora scrive, con imedià significà dij
sìmboj dovrà :

2221212

2121111

auauu
auauu

Al contrari as peul oten-e 'dcò

2221212

2121111

uauaa
uauaa

Për j'ipòtesi ch'i l'oma fàit, ij determinant ëd costi sistema a son sens'àutr diferent
da zero. Parèj i l'oma otnù doe trasformassion linear, l'un-a anversa dl'àutra, che a buto an
corispondensa ij vetor (a1 , a2), con ij vetor (u1 , u2).

Trasformassion linear ant lë spassi
I podoma estende a lë spassi a tre dimension ël concét ch'i l'oma vist sì dzora. I

pijoma donca tre vetor a1, a2, a3 che a sio andipendent an manera linear, vis-a-dì che l'un a
sta nen an sël pian andividoà da j'àutri doi. A smijansa ëd prima, për tre vetor parèj a l'é
nen possìbil trové tre nùmer m1 , m2 e m3  taj che as peussa scrive che
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0332211 amamam . Se ant lë spassi i consideroma n'àutr  vetor qualonque v, cost a
peul esse scomponù second le diression ëd a1, a2, a3 , e donca a esisto tre nùmer v1 , v2 e v3

taj che a sia 332211 avavavv . Sta trien-a 'd nùmer, peui, a l'é ùnica, e për dimostrélo as
deuvra l'istéss mecanism ch'i l'oma vist për ël problema an sël pian.

Se adéss, ant lë spassi, i pijoma n'àutra trien-a 'd vetor che a sio ëdcò lor
andipendent an manera linear, u1, u2, u3 , ëdcò a sto neuv sistema i podoma arferì un
generich vetor v. Ëdcò sì la costion a l'é 'd vëdde com as passa dal sistema d'arferiment
(a1, a2, a3) al sistema d'arferiment (u1, u2, u3).

I podoma arferì ij vetor u1, u2, u3 al  sistema  (a1, a2, a3), andova i l'avroma, ant
l'órdin che le trien-e u11, u12, u13  ; u21, u22, u23  ; u31, u32, u33, a son le component dij vetor u1,
u2, u3 midem.

I otnoma, a smijansa 'd prima, le relassion:

3332321313

3232221212

3132121111

auauauu
auauauu
auauauu

che a definisso na trasformassion linear fra ij vetor u1, u2, u3 e ij vetor a1, a2, a3 . A l'istessa
manera as peul trové la trasformassion inversa con ël sistema:

3332321313

3232221212

3132121111

uauauaa
uauauaa
uauauaa

A parte da j'ipòtesi fàite, ij determinant ëd costi sistema a son sempe 'd sicur
diferent da zero. I podoma adéss pensé che ij coeficent uij ëd na trasformassion a sio
assegnà con na matriss:

333231

232221

131211

uuu
uuu
uuu

che a na trien-a 'd vetor a1, a2, a3 a fà corisponde na bin definìa trien-a 'd vetor u1, u2, u3 .

Omografìa vetorial
Na trasformassion linear fra vetor ant lë spassi, ch'a sia definìa da na matriss dël

ters órdin com cola ch'i l'oma scrivù sì dzora a ven ciamà Omografìa vetorial.
Se donca i l'oma ant lë spassi na trien-a ëd vetor andipendent fra 'd lor e a costi i

aplicoma n'omografìa vetorial, i otnoma n'àutra trien-a 'd vetor fra 'd lor andipendent, se 'l
determinant ëd la sostitussion a l'é diferent da zero.

An particolar i podoma consideré la trien-a d'arferiment a1, a2, a3, dont ij vetor a
son unitari e ortogonaj a cobie, vis-a-dì na trien-a andova a valo le espression:

0;0;0;1 133221
2
3

2
2

2
1 aaaaaaaaa
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N'omografia vetorial a trasforma vetor an vetor e a ven indicà con na litra greca,
coma pr'esempi e via fòrt. Se i pijoma un vetor u e  a  sto  vetor  i  aplicoma
l'omografìa  i otnoma un vetor trasformà che i ciamoma u.

Partoma antlora da la sòlita trien-a d'arferiment (a1, a2, a3) e suponoma l'omografìa
definìa coma:

333231

232221

131211

aaa
aaa
aaa

i l'avroma che:

3332321313

3232221212

3132121111

aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa

Se cost'istessa omografia a ven aplicà a un vetor v che, ant ël sistema (a1, a2, a3), a
l'àbia component, ant l'órdin, v1, v2, v3 as oten ël vetor trasformà:

333232131332322212123132121111

332211

aaaaaavaaaaaavaaaaaav
avavavv

e coste a son le component dël vetor trasformà u.

Omografìe degenerà
N'omografìa che a trasforma ëd vetor nen complanar an vetor nen complanar a

ven ciamà "omografìa vera" e an sto cas la matriss dla trasformassion a l'ha determinant
diferent da zero.

Se anvece na dàita omografìa a trasforma almanch na trien-a 'd vetor nen
complanar (nen paraléj a n'istéss pian) ant na trien-a 'd vetor complanar (paraléj a n'istésas
pian) antlora a ven ciamà "omografìa degenerà".

As peul dimostré 'l teorema che a dis che :
N'omografia degenerà a trasforma qualonque trien-a 'd vetor nen paraléj a l'istéss pian ant
na trien-a 'd vetor paraléj a l'istéss pian.

I stoma nen a arporté costa dimostrassion, ma i giontoma che:
Se  a l'é n'omografìa degenerà, antlora a-i é almanch un vetor u nen nul tal che a sia u
0.

E 'dcò për cost'afermassion i arportoma nen la dimostrassion. Is limitoma a dì che
an sto cas ël vetor u a ven ciamà "diression nula dla trasformassion degenerà ".

Invariant ëd n'omografìa
Dàita n'omografìa , i podoma consideré doe trien-e qualonque 'd vetor

andipendent ant ël sens ëd prima, a1, a2, a3 e u1, u2, u3 .  I  podoma  dimostré  che  a  val
sempe la relassion:
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321

321

321

321

uuu
uuu

aaa
aaa

I arcordoma che as trata dël rapòrt fra 'l prodòt mes-cc dij vetor trasformà rispét ai
vetor originaj, e che sto prodòt mes-cc a echival al volum dël paralelepìped che a l'ha ij tre
vetor coma spìgoj che a seurto da un dij sò cò. I pijoma për bon-a l'afermassion sensa fé
tuti ij passagi dla dimostrassion. Sto valor invariant a ven ciamà "invariant ters
dl'omografìa " e as ìndica con I3 . Donca, dàita n'omografìa , për qualonque trien-a 'd

vetor nen complanar a1, a2, a3 , i l'avroma che:
321

321
3 aaa

aaa
I  a l'ha un valor

sempe costant. Sòn a veul dì che se ant ël sòlit spassi tridimensional i consideroma un
cubo qualonque, i podoma pijé un cò e consideré ij tre vetor che a seurto da sto cò e che, an
longhëssa diression e vers, a coincido con ij tre spìgoj dël cubo. I disoma che nòstr cubo a
l'é arpresentà da costi tre vetor, che a stasbilisso sò volum. Aplicand na dàita omografìa, ël
valor dël volum a càmbia, ma për qualonque cubo ël rapòrt fra volum trasformà e volum
originari a resta l'istéss, e a dipend mach da l'omografìa midema.

Se për ij tre vetor i consideroma ij tre versor dj'ass d'un sistema d'arferiment
ortogonal i, j, k, e i butoma ch'a sia:

kajaiak
kajaiaj
kajaiai

333231

232221

131211

se i calcoloma l'invariant ters dla trasformassion i trovoma che:

333231

232221

131211

3

aaa
aaa
aaa

I

vis-a-dì che a val ël determinant dla trasformassion midema.
A ven-o peui definì àutri doi invariant, an manera pì complicà, a parte da col ch'i

l'oma vist. A-i diso, ant l'órdin, "invariant ëscond dl'omografìa "  e   "invariant prim
dl'omografìa ". I giontoma nèn d'àutr su sto sogét, e i-j tornroma ansima se a-i na sarà da
manca.

Diression unìe ëd n'omografìa
Na diression as dis unìa rispét a na dàita omografìa , cand a càpita che se u a l'é

un vetor paralél a costa diression, antlora 'l vetor trasformà u a arzulta un multipl dël
vetor u, vis-a-dì:

umu  andova  m  a l'é un nùmer real

As peul dimostré che qualonque omografìa vetorial a amëtt almanch na diression
unìa.
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Omotetìa vetorial
I ciamoma "omotetìa vetorial ", n'omografìa  andova, për qualonque vetor v a

esist un nùmer real m tal che  a sia sempe :

vmv .

Për n'omotetìa vetorial, antlora, qualonque diression a l'é na diression unìa.
Se is arferima a na trien-a 'd vetor unitari ch'a sio ortogonaj a cobie, i, j, k , la

matriss ëd n'omotetìa  m  a sarà:

m
m

m

00
00
00

Se a l'é m  1 antlora l'omotetìa a l'é giusta n'identità.

Dilatassion
N'omografìa vetorial   as dis "dilatassion " se, qualonque a sio ij doi vetor x e y i

l'oma sempe che : xyyx

Se, arferendse a la sòlita trien-a 'd vetor unitari e ortogonaj i, j, k, i scrivoma:

kajaiak
kajaiaj
kajaiai

333231

232221

131211

dal moment che  a l'é na dilatassion i l'avroma :

kiikjkkjijji ;;

e sòn a veul dì che an nòstra matriss i l'avroma che : 133132232112 aa;aa;aa
e donca la matriss a l'é simétrica rispét a la diagonal prinsipal.

As dimostra peui ancora che na dilatassion a amëtt sempe almanch na trien-a 'd
diression unìe, përpendicolar fra 'd lor.

E për adéss i lassoma sté ambelessì costi argoment.

++++++++

As capiss che i l'oma nen dit tut lòn che as peul disse an sij vetor, parèj coma për tut ël rést.
An particolar an sij vetor a ventrà macassia torné parland ëd Fìsica Sperimental, e là i
giontroma, se a-i na sarà da manca, lòn che sì i l'oma nen dit. A l'istessa manera vàire còse
a vniran pì ciàire vardand soe aplicassion.
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Pàgina lassà veuida apòsta


